
BEDACȚIUNEA, 
ÂiMistraținnea și Twafls 
Brașov, piața mare nr. 30. 

«Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 

Manuscripte nu so retrimit. 
INSERATE 

se primesc la Adminlstrsțlune in 
Brașov și ia urmatorele 

BIROURI do ANUNȚURI :
In Vlona: la M. Dukea Nachf., 
Nux. Au^onield & E meric Los- 
ner., Heinrich Schalok. A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekatein Bemat. luliu 
Leopold (VII Erzsebet-korut).

PREȚUL INSERȚIUNILOR î o se
rie garmond pe o colonă 10 
hani pentru o publicare. Pu
blicări mai deae după tarifă 
și învoială. — HE CLAME po 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVII.

„gazetă" iese in (J.i 
Itaaineme țentiu AushHmrli 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 oor.-pp trei luni 6 cor.
N-rlI de Dumiheoâ 4 cor. pe an.

Panou Somânia și străinătate;
Pe un an 40 frânei, pe ș6so 

luni 20 fr., po troi luni 10 fr.
N-rlI do Dumlneon 8 fr. pe an.

Se pronumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nn colectori.

AîJcnamentti] neutru Brasov
Âdmtnisirațiwiea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș6se 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor-, pe șâse luni 12 cor., 
po trei luni 0cor. Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 277. Brașov, Miercuri Î5 (28) Decemvrie. 1904.

Tisza bate toba cea mare.
încă dieta n’a fost disolvată, 

abia mâne se întrunesce prima oră 
după serbătorl și deja se desemneză 
conturile viitorelor lupte electorale 
destul de vădit aprdpe în tdte ți
nuturile din Ungaria și Transilvania.

S’a gândit guvernul Tisza la 
tote eventualitățile, șT-a croit planul 
cum se combată mai cu succes opo- 
sițiunea unită maghiară — căci de 
aedsta se trateză în rendul întâiu — 
der n’a uitat nici de naționalități. 
Mai ales printre Șerbi și printre Slo
vaci se simte de pe acum „mâna 
tare“, care vrea se-i împingă și pe 
unii și pe alții în tabăra guverna
mentală, îngrijind mai cu semă ca 
se fie paralisate, decă nu altfel cu 
forța, tdte nisuințele și planurile par
tidelor naționaliste.

Șî-a pus în gând contele Tisza 
să misce tdte spre a împedeca 
se fie realeșl în cercurile lor cei 
vre-o patru naționaliști slovaci, cari 
s’au putut strecura în dietă cu oca- 
siunea alegerilor dela 1891, presi- 
date de Coloman Szell. Tot așa agi 
tăză prin foile subvenționate pentru- 
ca și Serbii se aldgă guvernamentali 
venind în ajutor guvernului.

Este așa-der o acțiune combi
nată, care sub pretext de a-se da 
concurs guvernului, ca se înfrângă 
obstrucțiunea și se restabilescă or
dinea în parlament și în țeră, tinde 
a zădărnici orl-ce mișcare indepen
dentă în sinul Slovacilor și a Șer
bilor.

La alegerile trecute Slovacii au 
fost întru câtva pe sub mână spri
jiniți de partidul poporal maghiar. 
Acum și acest sprijin il vor pierde 
Slovacii, pentru-că partidele oposi- 
ționale sunt hotărîte a se alia pre
tutindeni, unde singure n’au șanse 
a reuși, der cu naționalitățile nu vor 
se pacteze în nici un cas, și mai 
bine preferă se învingă un candidat 
al guvernului, de cât un candidat 
naționalist.

Fără îndoială, că nici față cu 
Românii Tisza nu va procede în 
mod diferit de acesta. Ba aici, după 
semnele ce s’au arătat deja de mult, 
va desfășura o activitate și mai mare 
spre a câștiga aderenți pentru poli
tica sa „salvat6re“. Va face se se 
porte stegul și să se bată toba cea 
mare prin tote cercurile locuite de 
Români, chemându-i se între în oș
tea tiszaistă.

, S’a vorbit mult de un „pact“ 
încheiat cu Românii de pe la Arad, 
care s’ar trage încă dela cunoscuta 
fraternisare la „masa ospitală“ a ră
posatului episcop Goldiș. Ori esistă 
„pact“ ori nu, efectele fraternisării 
aceleia se anunță deja. Foile ma
ghiare ne spun, că Vicarul dela Ora- 
dea-mare va candida în cercul elec
toral Ceica cu program guverna
mental

Cașul dela Ceica dă de gândit, 
căci e vorba de un Vicar episcopesc 
român ceea-ce de sine ne face se 
ne întrebăm, care este rolul ce l’a 
reservat prelaților și preoților noștri 
contele Tisza la viitorele alegeri?

Seim bine, că tote guvernele 
ungurescl, der mai cu semă guver
nul lui Coloman Tisza, tatăl minis
trului preșepinte actual, au băgat la 
tote acțiunile lor mai însemnate și 
pe prelațil noștri în calculul lor. 
S’a făcut tot-deuna mare presiune 
ca ei se sară în ajutor guvernului.

Contele Tisza de sigur va face 
presiune asupra episcopilor noșri și 
în fața alegerilor viitore dietale și a 
celor ce vor mai urma, — căci e 
vorba ca dieta să fie și a doua și a. 
treia oră disolvată, păDă ce Tisza o 
va crede destul de curățită de bbla 
obstrucțiunei.

Ca tot-dâuna în asemeni mo
mente, Archiereii noștri se vor afla 
în mare încurcătură, nesciind cum 
se iăsă din dilemă.

Am dori ca Românii noștri se 
nu lase a fi seduși nicăirl și în nici 
o împrejurare de considerațiunî față 
cu cunoscutele „greutăți", cu cari 
au a se lupta Archiereii noștri din 
causa presiune! guvernului și să nu 
cumva să credă, că ar fi bine și de 
folos ca pentru încunjurarea acestor 
greutăți seu pentru ușurarea lor 
să desetteze de la causa sfântă a 
partidului național român.

Ne purtăm însă cu speranța, 
că, avend în vedere timpurile es- 
tra-ordinare și critica situațiune a 
poporului român, Archiereii noștri 
nu vor uita, că mai pre sus de ori 
ce presiuni și amenințări ale pute- 
rei, stă și trebue să stea consciința 
datoriei lor naționale.

O desmințire caracteristică in 
afacerea proiectului Berzeviczy. Co
respondentul din Viena al diarului „Znde- 
pendance Roumaine“ a fost raportat nu 
de mult acestui diac, că guvernul imperial 
de la Berlin ar fi dat să cunoscă, într’un 
mod confidențial și delicat guvernului 
Tisza, că noul proiect de lege pentru re
forma școlară, depus în camera din Bu
dapesta, a produs o impresiune penibilă 
în cercurile naționale germane. „Gazeta 
de Colonia11 în numărul său de la 20 Dec. 
n. vine însă și desminte acestă scire, <ji- 
cend că ar fi luată din „domeniul fanta
siei". — Evreii de la „Neue Er. Presse" 
reproducând desmințirea „Gazetei de Co
lonia" esclamă: „O scire română tenden- 
țidsă"!

Natural, că cei dela „Indep. Boum." 
n’au putut se trecă peste acestea în tă
cere și, ca se dovedescă că totuși acea 
scire n’a fost scosă din vânt, citeză ceea- 
ce a scris semioficidsa „Wiener Allg. Ztg." 
despre încordarea gertnano-maghiară, di- 
când între altele: „Cu multă circumspec- 
țiune și tact, guvernul german a comuni
cat celui maghiar, că Germania, fără se se 
amestece în afacerile interne ale Ungariei, 
va fi penibil afectată prin aducerea unei 
astfel de legi".

Mai spune foia bucurescenă, că și 
jurnalele unguresc! au adus acestă scire 
și n’au primit nici o desmintire de la am
basadorul imperiului german din Viena, 
contele de Wedel.

In cele din urmă n’ar fi pentru ni
meni surprindător, că cercurile oficiale 
germane simpatiseză, seu mai bine dis se 

prefac a simpatisa cu nebuniile șoviniste 
maghiare, — bine sciind înainte ce sfîrșit 
vor avă.

Cestiunea sufragiului universal 
în Ungaria.

Profesorul de la universitatea 
din Budapesta Dr. Carol Kmety pu
blică în ediția de Crăciun a fliarului 
„Egyettrtes"’ un articol lung asupra 
dreptului sufragiului universal din 
punct de vedere al politicei națio
nale maghiare. Profesorul Kmety 
este acela la care s’a fost referit 
contele Tisza într’un discurs al seu 
din cameră, pentru a-șl invedera teo
ria sa, că „voința națiunei11 o repre- 
sentă majoritatea din dietă. Dăm 
următorea parte din interesantul ar
ticol al profesorului Kmety:

■ „Nu în numele umanismului, nici al 
democrației, seu chiar al radicalismului, ba 
chiar nici în numele drepturilor egale ale 
omului. — ci pentru stalul maghiar și 
numai pentru acesta și pentru salutea lui, 
considerăm de bun dreptul sufragiului uni
versal.

„Cele câte-va sute de mii de alege- 
tor! din națiunea de 20 milidne, sunt în 
realitate numai o fracțiune a marelui po
por;.în manile acestei fracțiuni este pusă 
de-abinele totă puterea de stat și munici
pală'; este o adevărată oligarchic acesta 
(puterea minorității.)

„Trezvia sentimentului de stat, de
votamentul moral în serviciul ideii de 
stat, respectul față cu ordinea etică și de 
drept a statului și alipirea față de insti- 
tuțiunile lui, apoi dimpreună cu aceste 
consciința cetățenescă, ca sorginte puter
nică a patriotismului și ca zăgaz al inter
naționalismului, nu pot se trăiescă și se 
se desvolte decât în membrii activi ai 
națiunei. Deși împărtășirea de dreptul 
electoral nu deșteptă în milionele de cetă
țeni fofțele morale amintite, totuși acel 
drept le oultivă. Prin aceste forțe statul 
maghiar devine mai puternic, organismele 
sale mai influente în tdte direcțiunile. Se 
ne gândim numai, cât de mult ar cresce 
puterea și autoritatea parlamentului nostru, 
decă nu sute de mii, ci milione și-ar pune 
în cumpenă greutatea lor; cu cât mai 
mult ar pute sâ resiste el pericolelor po
litice, decă și-ar arunca rădecinele mai 
adenc în straturile cele mai largi ale po
porului ?

^Acestă crescere a autorității parla
mentului este o necesitate ardentă de stat 
nu numai în afară, față cu imperalismul 
austriac, ci și înăuntru pentru asigurarea 
echilibrului puterilor ce distribue între 
sine suveranitatea. Fără de a lua nouă 
forțe, dieta nostră este un factor forte, 
inegal pe lângă puterea principală de gu
vernământ, care mereu cresee. Montes
quieu a dis, că libertatea piere acolo, unde 
echilibrul organismelor puterilor principale 
se clatină."

In continuarea espunerilor sale, 
profesorul Kmety afirmă, că. sufra
giul universal n’ar provoca o prea 
rapidă schimbare de direcție în con
ducerea statului și nu măresce pre
tinsul pericol din partea naționali
tăților. Etă ce dice el:

...„Nune ad forlissimum. Ce efect ar 
ave generalisarea dreptului electoral asupra 
pericolului naționalităților ?

„Temerile celor mai buni patriot! își 
iau hrana din opiniunea aprdpe generală, 
că prin sufragiul universal se multiplică 
numărul deputaților eșițî din sînul națio
nalităților, deci și însemnătatea și greu
tatea lor în parlament. După noi, acesta 
piîte se urmâză și prin intrarea în activi-- 
tate a naționalităților, pe lângă dreptul elec
toral esistent. Dâr în măsură mai mare ‘ 
nu pote să urmeze în urma sufragiului 
universal. Căci bine se se înțeldgă, lăr
girea dreptului electoral nu se referă uni
lateral numai la naționalități, ci in aceeași ' 
proporțiune și la Maghiari. Cu alte cu-’ 
vinte, e fdrte probabil, că proporțiile ac- ' 
tuale ale puterilor nu se schimbă esențial,. ' 
căci cresce în medie pe o formă numărul? 
alegătorilor maghiari, adecă numerul celor' 
fideli statului, ca și numerul acelora, cari 
eventual sunt accesibili pentru agitațiunea 
naționalistă. Cercurile în cari alegătorii 
maghiari sunt eovîrșitori ații ca , număr, 
îșî vor menține proporția numerică și 
după introducerea sufragiului univer
sal, ba dâcă luăm, că acest drept devine 
proporțional avantagios mai ales pentru, 
elementul indistrial, în care Maghiarii sunt ■ 
mult mai bine representați ca celelalte - 
populațiuni, sunt prospecte ca numerul 
alegătorilor maghiari se crescă și mai 
mult...

„Ni-se pare sigur, că pericolul na
ționalist nu se pote invoca nici aici, decât • 
ca mumus, ca proteoct în contra sufragiului • 
universal, care trebue considerat de sa
lutar pentru statul maghiar și pentru ideia .- 
națională maghiară..."

Profesorul Kmety cjice îu altă 
parte a articolului seu, că aderenții 
sinceri ai dreptului electoral uni
versal pot să fie în Ungaria numai 
aceia, cari pretind, ca să se dea 
acest drept „fie-cărui cetățăn ungar 
de gen bărbătesc, fără deosebire de ’ 
clasă, naționalitate orî confesiune, ' 
care are versta cerută, care nu stă ' 
sub urmările unei crime morale, 
e capabil de câștig, nu e avisat la 
ajutor public, și nu stă sub tutorat 
de orl-ce natură*4. Nu se pote recu- 
nosce alt cens, decât censul etății 
și nu se pdte pretinde de la cel ce 
se bucură de acest drept, decât ga
ranția, că posede capabilitatea politică.

Mișcarea electorală.
Candidații guvernului în slovăcime.

Din listele de candidați, oe Ie pu
blică diarele maghiare vedem, că guvernul 
Tisza și-a pus de gând se nu mai lase a 
întră în viitorea cameră nici un deputat, 
naționalist slovac.

La Senice, cerc pe care l’a repre- 
sentat Francisc Veselovsky, guvernul can-, 
dideză pe fostul viceșpan din Nitra Stefan? 
Krauss, care fusese ales în Ersekujvar.

In Vagujhely, cerc curat slovăcesc, 
va candida Vietoriss Miklos contra unui 
Slovac.

In Verbo, cerc representat de națio
nalistul Valasek, guvernul îșî va pune de 
asemenea candidatul seu. Tot așa Ja Nitra, 
Sakolța ca și în celelalte cercuri din slovă
cime.

Partidul poporal, care dispune de 
câte-va cercuri printre Slovaci, se feresc© 
a da vre un ajutor candidaților slovaci, 
independenți, — bag’ sâmă în urma !& 
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zincei ce a dat’o Apponyi, că acolo unde 
un candidat guvernamental stă față ’n 
•față c’un candidat naționalist, alegătorii 
oposiționali maghiari mai bine să-și dea 
votul pentru candidatul guvernului, decât 
pentru candidatul naționalist,

Voci de pressă.
„Narodnost“ din Ziraony, foie sâr- 

bescă subvenționată de guvern, agită în 
favărea contelui Tisza, pe care-1 laudă ca 
pe unul, care vre să facă rînduială în țeră.

„Zastava“ (radical) din Neoplanta 
apeleză la alegătorii șerbi să respecteze 
disciplina de partid și se se ferescă a face 
tovărășie cu vr’una din partidele ma
ghiare. Partidul radical sârbesc stă pe 
basa politicei de resistență pasivă și pănă 
•în momentul de față n’a hotărît încă să 
părăsescă pasivitatea.

Același organ crede, că oposiția ma
ghiară n’a început lupta numai contra 
iui Tisza, ci mai vârtos contra Vienei. 
Acțiunea oposiției merge în direcție curat 
șovinistă și numai regreta să pdte, că în 
politica maghiară nu se aude încă nimic 
despre egala îndreptățire a naționalităților.

„Obsor* din Agram cjice, că Croații 
irebue să privescă indiferenți la crisa par
lamentară ungară. Partidele maghiare tote 
profesâză principii șoviniste, prin urmare 
.pentru Croațî este indiferent, care din ele 
va învinge. Națiunea croată e avisată la 
-propriele sale puteri, de aceea resistență 
■față cu politica șovinistă maghiară Croații 
•irebue s’o organiseze în patria lor.

Din camera română.
(Discuțiunea asupra proiectului de lege pentru 

organisarea învățământului particular.)

In ședința de Sâmbătă a camerei ro
mâne s’a început discuțiunea asupra pro- 
-iedului de lege pentru organisarea înveță- 
mentului particular, presentat de minis
trul Haret. Raportor d-1 I. Bianu.

Deputatul \Marghiloman propune a- 
mânarea discuțiunei generale din causă 
că situațiunea actuală politioă a împede- 
cat pe deputațî a studia acest proiect de 
lege, din care unele disposițiunî sunt în 
conflict cu Constituțiunea. țării. Intr’o țâ
ră vecină (Ungaria) — dice oratorul — 
reforma învățământului a produs protestări 
violente. N’ar trebui să fim și noi acusați 
de a atenta la libertatea învățământului 
printr’o lege întrodusă în mod pripit.

Ministrul Haret luând cuvântul oon- 
stată, că proiectul fiind studiat de comite
tul delegaților și fiind distribuit deja de 
Mercur! între deputați, totă lumea a avut 
timp, pentru a-1 studia. Decă oratorul sem- 
nalăză inconveniente de ordin constituțio
nal, n’are de cât se le indice.

Amânarea discuției generale se res
pinge.

Dep. Tache lonescu luând cuvântul 
în discuția generală, spune că proiectul 
este inoportun, și atinge principii consti

tuționale. Articolul 23 din Constituție ga- 
ranteză libertatea învățământului, întrucât 
nu atinge bunele moravuri și ordinea pu
blică și decreteză de obligator învăță
mântul primar în România. Tot ce nu 
e conform cu acest articol, este ilegal. Pro
iectul acesta este isvorît dintr’o concep
ție autoritară cu totul extraordinară, de- 
drece conține disposițiunî, cari jignesc li
bertatea învățământului garantată prin lege. 
Oratorul citeză și comenteză unele din 
aceste disposițiunî, precum fixarea salarie- 
lor profesorilor secundari, disposițiunea că 
un străin nu pdte deschide școlă, decât 
după ce a stat 3 ani în România, faptul 
că proiectul împedecă pe părinți a-șî tri
mite copii la șcdlele, pe cari ei le prefe
ră etc. Proiectul e destinat să acopere o 
greșală: procesul călugărițelor. Deorece pro
iectul din cestiune e plin de asemenea e- 
rori fundamentale, oratorul declară, că vă 
vota contra lui.

D-1 P. Carp arată, că proiectul aces
ta în primul rând nimicesce principiul con
stituțional, suprimând libertatea învățămân
tului privat, chiar decă el întrunesce’ și e 
în conformitate cu tote disposițiunile legei. 
In continuare d-1 Oarp constată, că în si
nul partidului liberal (au intervenit neîn
țelegeri, chiar o desbinare, și cei cari au 
provocat-o, represintă partea cea mai bu
nă și mai alesă din partid. Lupta, care se 
dă acum în sînul partidului național libera), 
nu trebue privită ca o luptă dată in contra 
unei singure persone, ci ca o manifestare, 
care tinde spre evoluțiune, și deci spre vii
torul și fortificarea partidului liberal. De 
aceea crede, că tineretul, care luptă și tin
de cătră o asemenea evoluție, nu-șî va 
inaugura frumdsa pornire, prin a vota o 
lege ca cea propusă de rainistul Haret. 
Oratorul declară, că va vota contra legei.

Ministrul Haret răspunde, că în tot 
timpul, cât a stat pe banca ministerială, 
nu a presentat parlamentului nici un sin
gur proiect de lege, care să nu fie isvo
rît din cele mai adânci necesități didacti
ce. Omenii, cari vor judeca cu mintea lim
pede și cu cuget curat, nu vor avă nimic 
de reproșat acestui proiect. Adresându-se 
d-lui T. lonescu, țlice, că nu din anumite 
considerațiuni politice a procedat în sen
sul sciut față cu institutele catolice, ci 
din convingere și sinceritate personală. 
Declară, că decă i-s’ar mai presenta de 
(Jece ori asemenea cașuri, tot de atâtea 
ori va lua măsuri reprimatorii. In fine a- 
nalisâză și esplică în mod sumar disposi
țiunile proiectului de lege.

Inchidându-se discuția, legea se pune 
la vot și se admite cu 57 voturi contra 6. —

Lățiți cultura plantelor 
industriale în popor!

ii.

In agricultură avem plante, cari nu 
rentâză de loc, fie că se cultivă la lo

curi și în regiuni nepotrivite, fie că nu le 
seim îngriji în de ajuns, unde alte plante 
ar pute se renteze pământul și munca de 
10 ori mai bine.^Acesta forțare și silă, și 
a nostră și a naturei, evident că ese în 
paguba nostră.

Intre aceste este cucuruzul în prima 
linie, alimentul de căpetenie și iubit al 
poporului nostru, și ori și cât ar ține po
porul la cultura și facerea Iui, de cele mai 
multe ori se înșelă și folosul lui este ima
ginar. Chiar și în România, în câmpia 
plană și mănosă, unde în timp de 30—40 
ani n’a gunoit încă nimeni, cu clima ei 
căldurosă și înfierbântată, și unde țăranul 
se razimă numai în porumb, bărbații po
litici și de sciință se întrebă cu drept cu
vânt, decă țera mai pdte merge înainte cu 
cultura esclusivă a porumbului.

Decă porumbul se face, el se vinde 
mai pe nimica, sub influința concurenței 
Americei n’are căutare, n’are nici prețuri, 
și pentru arândașii mari și marii proprie
tari el nu mai rentăză ca să-l cultive în 
regie și muncescă în bani, ci-1 cultivă de 
obiceiti numai dându-1 în dijmă și în parte 
la locuitori, ori în pogonele desevîrșite. ce 
aceștia au să le muncescă gratuit, pent.ru- 
că le-au dat păment de cultură în parte, 
ori că le-au învoit vitele la pășune.

Deci dăcă pentru cei mari și bogațî 
cultura porumbului, luată în sine, nu ren- 
tăză, ore ea să renteze pentru țărani, cari 
se duc să-l pună la mai multe poște de
părtare în parte, în dijmă etc.?

Și pentru țărani, când se face, când nu 
se face, folosul nu prea este de laudă. Când 
se face, nu are un preț, ca să potă câș
tiga un ban doi pe el; când nu se face, 
îl cumpără și ei destul de scump, pentru 
ca să aibă mămăligă, îl cumpără în bani 
și pe muncă, ce au să o presteze în vara ur- 
mătore, cu brațele și cu vitele^ Și pentru 
ei decă nu se face porumbul, miseria este 
gata și numai guvernul îi pdte scăpa de 
fdmete, și munca și câștigul unui an în
treg s’au dus. Astfel în anul 1899 nu s’a 
făcut de loc porumbul, ori nu s’a putut 
edee din causa secetei de primăvară, care 
l’a întârdiat în desvoltare; în 1902 a că- 
dut bruma la 15 Septemvrie și a dat peste 
el fiind încă verde, de li-s’a stricat ierna 
în coșare; în 1904 în 18 județe ale țerei 
nu s’a făcut de loc porumbul, în cât gu
vernul a fost silit să cumpere și îm
partă peste 26,000 vagone de porumb la 
săteni, ca să nu piară de forae ei cu vi
tele lor cu tot.

Și în fine unde mai pui pe cei 80,000 
săteni atinși de boia pQlagrei, cadavre vii 
umblătdre pe picidre, o sarcină grea pen
tru ei, ca și pentru țeră și pentru familiile 
lor, cari toți îșl curmă dilele cu mâna lor 
proprie, ne mai putând suporta starea de 
miserie și de chinuri, și pentru ei și pen
tru ceilalți?! Ore în sarcina cui să punem 
pe acești nenorociți, dâcă nu în sarcina 
culfurei porumbului? Rapdrtele d-lor Dr. 
Neagoe, Dr. Felix, Dr. Babeș, Dr. G. Maior 

etc. sunt destul de elocuente și asilele de 
peiagroși, cuptdrele de pane publice, o pi
cătură în mare.

Ș> decă este astfel cu folosul porum
bului în România cea cu pământul ei cel 
faimos de bogat și cu clima ei de vară 
aprdpe tropicală, ore ce să d’rf:m noi cei 
de la munte despre raporturile poporului 
nostru, economice și sociale, cu clima 
mai aspră și pământul rece și sărac? Care 
este beneficiul și folosul ce-1 au omenii 
noștri din cucuruz — muntenii .noștri, că
rora tot al doilea și al treilea an cucuru
zul nu li-se edee și ei mănâncă mai mult 
cucuruz pîrpălil șiprăjit, decât copt la sdre, 
și pe care li-1 dijmuesc nu pârcălabul și 
odorbirăul ca mai nainte, ci li-1 scot cio
rile din pământ și de pe stuleu, li-1 mă
nâncă de pe cocean ursul și viezurile și 
mistrețul. Bieții omeni cu copii cu tot, 
stau luni de dile de strajă tfiua și ndptea 
în pădure la cucuruz și-l păzesc să nu 
li-1 fure și să nu-1 jumulescă ursul și vîe- 
zuriie ori porcii sălbatici, și să-și păzescă, 
munca și avutul lor. Dâcă s’ar calcula 
esact ceea-ce îl costă și cât îi aduce; un 
loc de un jugăr, de sigur că și în anii cei 
buni cu puțin s’ar alege, er în anii cei 
răi totdeuna cu pagubă însemnată. Chiar 
și cucuruzul de munte numit Scorumnic, 
cel care se coce normal în 100 dile, nu 
este destul de sigur pentru dânșii, ori cât 
de puțin roditor ar fi el, căci de câte ori 
nu cade zăpada pe munții cei înalțl prin 
August și aruncă bruma și la dânșii, er 
păstorii și ciobanii sunt siliți să părăsdscă 
văratecul lor din munte de câte-ori îna
inte de S-ta Marie mare!! Atunci și cu
curuzul de munte este răpus cu totul.

Acum a început să seivescă pelagra 
și pe la noi, deși nu în măsura înspăiinân- 
tătdre ca în România, Italia, unde popo- 
rațiunea se hrănesce anul întreg esclusiv 
ou mămăligă și cu prea puține legume, și 
fără lapte și carne.

Der de ce să lăsăm să dăinuăscă lu
crurile așa mai departe; bărbații și bra
țele apte de muncă se pribegescă prin 
America și acasă să se ’ntindă pelagra, pe 
cari în năgra iobăgie nu le-am avut? Și 
de ce să silim, să forțăm natura?SOIRILE D1LE1.

— 14 (27) Decemvrie.

Industria nostră de casă. D-1 Du
mitru Oomșa, profesor în Sibiiu, a alcă
tuit 9 albumuri cu modele brodate și țe
sute, 25 albumuri chromolitografiate, o 
colecție de vechituri și alte câte-va 
obiecte proprii ormamentației țărănescl. 
Aceste obiecte — scriu foile din Româ
nia — sunt destinate a se oferi Reginei 
României, Academiei Române și museului 
de artă națională a ministeriului român de 
instrucție.

Români ardeleni încetățeniți. In șe
dința de Sâmbătă a Senatului român s’a vo
tat recundscerea calității de cetățeni români
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Din trecutul telegrafiei.
■{Telegraful și poesia. — Depeșile cele mai costi- 

sitore, â 72,000 franci.. — Altă, depeșă ă 22500 
franci. — Telegrafiare în jurul pământului.

— Poesil telegrafate.)

Era o frumosă sără de Maiu...
Adecă nu... Astfel încep numai no- 

velețele poetastrilor.
VoitLsă încep sciențificesce:
— Se scie, că cel dintâiu cablu...
Adecă erășî nu e bine. Ce să seim 

înainte de a povesti întâmplarea?
Totuși, mai bucuros voiti începe pe 

cdrda romanelor, căci ce roman sensațio- 
-nal pdte rivalisa cu sbuciumările omeni- 
•rei de a lega lumea veche cu lumea nouă? 
De a o lega în înțeles real : de la mar
gine la margine, de la țărm la țărm, cu 
•frânghii împletite din sîrme de fer și de 
aramă! Ba nu numai atât, ci de a înfă
șură jur-îraprejur pământul întreg cu ve- 
Tigi și în rețele de sîrmă!

Se (jice, că unde ajunge drum de 
fier, tote cântecile pier. Unde ajung in
vențiile firelor technice: șinele trenului; 
sîrmele telegrafului și ale telefonului cu 
stâlpii lor pleșuvi și muți — de acplo dis
pare poesia, dispare farmecul firei, dispafe 
sgomotul și gâlceva de dragoste a pasă
rilor, dispare frumuseța.l

Și totuși câtă poesie ascund, pentru 
omul cugetător, aceste minuni ale sciinței 
moderne.

La patru-deci de mii de chiiometri 
percurge într’o singură secundă curentul 
electric de-alungul acelor sîrme — unele 
grosuțe, altele subțirele — cari acuși se 
aoațără în aer, pe vârfuri de stîlpi des- 
mățați, acuși se legănă de-alungul balus
tradei unui pod, acuși trec gingașe peste 
casele orașelor, acuși se ascund în ca
bluri pe sub strade și pasage. — Tele
grafistul abia apasă levatorul „cheii" — 
când curentul magic o și tulesce ca gân
dul peste case, pe sub stradă ; peste munți, 
peste hotare; ipeste văi și peste sate; 
peste țări și pe [sub mări; coborînd din 
lumina și vâlva aerului. în abisul și întu- 

nerecul pământului; de prin pustietăți și 
codrii îmbătrâniți — răsbind pe fund de 
ape și oceane, printre polipi și haos de 
nămol și nisipuri, pe unde om nu umblă, 
ochiu omenesc nu pătrunde și sgomotul 
lunei nu conturbă licăririle de vieță, ce 
mijesc și pe aici. Telegrafistul din Petru- 
pol nu-și aduce mâna în repaos, când im
pulsul electric șî-a crestat deja presența 
în Mukden-ul depărtat, lunecând într’o 
clipă de-alungul și de-alatul unui conti
nent și jumătate.

Era o frumdsă di de vară. Anul 
Mântuirii 1858, luna lui Cuptor, diua 20. 
Două vase puternice „Agamemnon" și 
„Niagara" se aflau pe Oceanul Atlantic, 
la punctul marcat prin gradele 52’05 lat. 
nord, și 32° 42 long, vestică de la Green
wich. La ora 1 și 30 minute după prânej 
cele două vapore au plecat în direcții o- 
puse „Agamemnon" cătră Valentia din 
Irlanda, er „Niagara" cătră Fundlanda 
nouă, ducând fie-care câte o jumătate din 
cablul menit să împreune Europa cu A- 
merica.

întreprinderea nu progresa atât de 

neted, pe cât aștepta lumea. Firul era să 
se rupă de câteva ori și numai îngrijirei 
minuțiose, precum și măsurărilor electrice 
neîntrerupte, a trebuit să se mulțumâscă 
reușita espediției. In 5 August cablul era 
aședat. Distanța directă între Valentia 
și Fundlanda Nouă face 4500 chiiometri, 
pentru cari a trebuit un cablu de 5500 
chim., diferența de 5500 — 4500 = 1000 chi
iometri reclamându-o sinuositățile tere
nului și abaterile de la linia dreptă în 
mersul orisontai. De la Hearts Content 
(litoralul estic al Fundlandei noue) tele
graful a fost continuat de-acurmedișul in
sulei pănă la Placentia (litoralul sudic), 
fiind legat aici cu cablul ce duce la Syd
ney (capul Breton), de aici adâncindu-se 
din nou pe fundul mărei pănă la Canso 
(litoralul estic al Scoției Nouă), unde a 
fost captat, în fine, în rețâua telegrafică 
americană.

Costul cablului și al așezării a fost 
28,800.000 de franci.

Regina Victoria felicită din acest in
cident pe presidentul Statelor unite pe 
cale telegrafică. Insă depeșa a reclamat
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următorilor Români ardeleni stabiliți în 
Dobrogea: Alexe Roșculeț, George I. Șei
tan, Nicolae Manea Stoia, Dumitru St. 
Moțoiu, Nicolae Moroianu, Niță N. Popa 
și Nicolae Oancia.

Emigrările în America. Din statis
tica dărilor plătite în Statele-Unite ale 
Americei, care s’a încheiat cu diua de 30 
Iunie 1904, resultă, că pănă la acest ter
min au . imigrat în statele Uniunei ame
ricane în decursul unui an 812,870 per- 
sone. Numărul emigranților din monarchia 
nostră a scădut cu 28,855 persdne față de 
anul trecut. Cu totul au luat drumul spre 
America în acest an 177,156 persdne din 
Austro-Ungaria.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat ca rescumperare a 
felicitărilor de anul nou: de la d-l Nicolae 
Dima și familia din Brașov 20 cor. Pri- 
mescă generosul donator cele mai căldu- 
rdse mulțămite. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române.

La fondul „masa studenților" din 
Brad au întrat următdrele dăruiri: 1) De 
la „Oravițaua" institut de credit și eco
nomii în Oravița și Dr. Ioan Nedelcu adv. 
drept cunună eternă pentru fericiții D-na 
Alexa Mangiuca și Ecaterina Trăilă n. 
Boboronyi 40 cor. 2) De la loan Iriraie, 
preot în Mesteacăn (Zarand) pentru fiica 
sa, preotesa Victoria Coif, răposată la 5 
Decemvrie și pentru ginerele său Cons
tantin Leucă, fost preot în Lazuri 10 cor. 
In veci amintirea lor. Comisiunea admi
nistrativă.

Un comunicat ai guvernului ru
sesc- in urma comunicărei guvernului rus, 
ministerul român de esterne a făcut cu
noscut tuturor prefecților, prin interme
diul celui de interne, că orî-ce persone 
intrate în interiorul Rusiei cu pașaport 
vizat în regulă de consulii ruși, — după 
espirarea vizei, care nu e valabilă decât 
6 luni, — vor trebui să ceră prelungirea 
termenului de ședere prin guvernator, 
căcî în cașul contrar vor fi siliți a părăsi 
Rusia și a plăti amendă pentru fie-care 

de întârdiere peste termenul pașapor
tului.

Congresul național al Statelor- 
Unite se va întruni la 5 Ianuarie 1905.

Pressa în Bucovina. E caracteristic, 
că în Bucovina predomină în mod estra- 
ordinar de mare pressa germană, având 
25 foi periodice. După foile germane vin 
cele române, însă numai în număr de 6, 
apoi cele rutene 5 la număr. Afară de 
.aceste mai esistă încă o foie polonă.

rală, ei și pe calea

Invățați ruși în Extremul Orient. 
Din Petersburg se anunță, că pe un vas 
-al flotei baltice se află și o coraisiune de 
savanți ruși, cari sub conducerea profe
sorului Leontief vor studia în trecăt flora 

.^i fauna Asiei răsăritene.

Starea semănăturilor în România. 
Pănă acum rapița, grânele și tote semă
năturile de tomna se află in bună stare. 
Zăpada s’a topit în totă țera. Sunt temeri 
-ca nu curn-vâ, înainte de a căde un nou 
strat de zăpadă, să fie ger aspru; în acest 
■cas, starea rapiței și a celor-lalte sămănă- 
turi e periclitată mult. De la cea cădută 
în Muntenia și Moldova și primele dile 
ale iunei No.emvrie și pănă acum, n’a mai 
.eăijut zăpadă în cantitate mare. In nordul 
Aloldovei a cădut însă în mică cantitate.

.nici mai mult, nici mai puțin de cât 16 
ore în capăt — timp suficient pentru a ți 
perde astădi tote ilusiile ,de telegraf, der 
câștig enorm pentru acel an.

Bucuria înse n’a fost de lungă du- 
irată. Imediat după schimbarea felicitărilor 
signalele au început să slăbescă, er în 1 
Septemvrie a amorțit de-abinele întreg 
.cablul, fără să mai potă fi adus la licăriri 
■de vieță. Și consumase un potop de pa
rale! Din 5 August și pănă la 1 Septeta- 
vrie s’au dat prin acest cablu 400 de te
legrame: 129 din Europe la America, 271 
din America la Europa, constituind cele 
mai costisitdre depeși, ce s’au schimbat 
pe pământ. Anume repartisând costul ca
blului în suma de 28,800.000 franci, pe 
cele 400 de cașuri, se vin de telegramă 
72.000, scris: șepte-decî și două mii de 
franci, minus cuoțientul disparent al ta
xelor, ce se vor fi incassat pentru depe-, 
.șele singuratice. j

(Va urma), j

ScirI din România. Iu decursul a- 
eestei săptămâni se va aranja o mare ve- 
nătore pe teritoriul comunei Bârzesci din 
districtul Vaslui. La acestă vânătdre va 
participa și principele de coronă Fer
dinand.

— In urma achitării medicului evreu 
Dr. Jakobsohn, fost acusat că și-ar fi 
otrăvit nevasta, acesta a înaintat acusa la 
tribunalul comercial din Ploesci contra 
societăților de asigurare „Patria" și „An- 
ker“ pentru â ajunge în posesiunea su
melor de asigurare, care îi compet după 
mdrtea soției sale.

— De un timp încoce mai mulți 
agențî ruși călătoresc prin orașele și co
munele României, colectând bani pentru 
familiile soldaților căduțl în răsboiul din 
Extremul Orient. Autoritățile rusesci au 
comunicat acum autorităților române, că 
acești pretinși agenți sunt nisce șarlatani 
ordinari și le rogă să-i aresteze. 

Despre asimilație.
In nr. 272 (22 Dec. n.) al diarului 

nostru am arătat pe scurt ceea-ce scriea 
un ore-care Răcz Gyula în revista „Hfa- 
gyar Kozelet“ despre asimilație. Autorul 
spunea, că puterea asimilatore a Maghia
rilor pdte să absdrbă în maghiarism pe 
individ! și grupuri mai mici etnice, ei 
însă (Maghiarii) nici-odată nu vor fi în 
stare a asimila masse mari, cura sunt d. 
e. Românii și Slavii, și e o curată risipă 
de timp, de forțe și de bani pentru o lu
crare ale cărei resultate nu sunt în pro
porție cu jertfele aduse.

Autorul urraăză cu espunerile sale 
în numărul de la 25 Decemvrie al revis
tei amintite. Acest al doilea articol al său 
cuprinde nisce date forte prețiose, cari 
arată în mod nu se pote mai clar absur
ditatea ideii acelor șovmiști descreeraț', 
cari prin asimilarea rasselor nemaghiare 
gândesc că vor pute odată să realiseze 
ideia și mai absurdă a imperialismului 
maghiar. Vorbind despre Români, el dice 
între altele:

„Cei aprope 3 milidne de Români 
nu se înmulțesc numai prin sporire natu- 

usimilării. Dușmanul 
cel mai compact și mai puțin accesibil al 
Maghiarilor sunt Românii, cari atât prin 
faptul că locuesc în grupuri compacte, 
cât și îu urma ocupațiunii, a raporturilor 
geografice și a situațiunei topografice și 
în virtutea firei lor lăuntrice, trăesc mai 
isolațl. Cu sutele de mii de Români, Ma
ghiarii peste tot nu vin în atingere. La 
acesta se mai adauge alipirea instinctivă a 
Românilor de naționalitatea lor. Prin ne- 
sciința lui, Valahul silesce pe Maghiarul 
și Sasul mai inteligent se-i învețe și vor- 
be«că limba, și din nenorocire limba ro
mână după natura ei, e lingua contagiosa. 
B’emeia română încă e o puternică propa- 
gatdre a Valahimei; unde și-a pus piciorul 
femeia română, acolo bărbatul și copii se 
valahiseză".

Drept conclusiune <fice, că în loc ca 
Românii se fie asimilați, din contră ei a- 
simileză pe alții pe cale firescâ.

Continuând, spund autorul, că după 
apariția primului volum al statisticei re
censământului, se bucina cu emfasă în 
țera întregă, că în decursul ultimului de
ceniu Maghiarii nu numai că s’au sporit 
în număr, ci s’au sporit și prin asimilarea 
altora, — er decă nascerile Ia Maghiari 
scad în număr îngrijitor, acesta nu pdte 
fi o temere din punct de vedere'naționai, 
căci lucreză puternic „asimilația în limbă, 
care dă deplină garanție pentru-ca ma- 
ghiarimea să-și mențină posițiunea, ba 
chiar să se întărâscă".

Faptele însă desmint vorbele. Prin 
emigrare, Maghiarii au pierdut 75,000 o- 
raeni (30% din numărul total al emigran
ților) și sporul real nu e de cât 364.000 
suflete în timp dn 10 ani. Când să asimi
leze Maghiarii aprope 11 milione de su
flete ale naționalităților, decă peste tot 
naționalitățile ar fi asimilabile?

Proporția numerică a nascerilor la 
Maghiari e mai mică de cât la naționali
tăți, anume cu 0.4% mai mică; pe când 
la Slovaci de e. a fost de 13.3%, deși e- 
migrarea e mai mare la Slovaci și cu tdte 
că ei formeză numai 11.9% din întrega 
popofațiune a țării. De la 1881 încoce 
nascerile la Maghiari scad în mod înspăi
mântător.

Mortalitatea încă e înspăimântătdre. 
In 1901 au murit d. e. la Maghiari 238000 
copil, adecă atâția câți soldați a trimis 
Japonia pe câmpul de răsboiti.

Din tdte acestea autorul conclude, 
că abia decă se pote vorbi despre asimila-

rea naționalităților de cătră Maghiari — 
și numai o acțiune economică puternică 
pdte se salveze pentru Maghiari cele două 
columne ale viitorului lor: menținerea 
forței de sporire și desvoltarea proporțio
nală, care să întrecă pe naționalități în 
avere și inteligență.

Resistentasî atacul Port-Arthurului.
> >

— Urmare. —

2) Aplicațiunea fortificațiunilor la teren in 
jurul Port-Arthurului.

In jurul Port-Arthurului s’au ’con
struit două linii de fortificațiune, cari sunt 
forte distincte în părțile de nord, ost și 
vest. Prima linie este constituită din mun
ții Dragonului, Erlungșan, Masa, Antșeșan 
pănă în rîul Iakunsuiho, colinele prelun- 
gitore spre sud ale munților Etseșan și 
în fine muntele Liao-ti-șan.

A doua linie de fortificațiune e con
stituită din Muntele de aur, ramura coli- 
nară E, spre nord, a Muntelui de aur; 
ramura colinară a Prepelițelor, pantele de 
sud ale muntelui Masa și Antșeșan, în 
fine înălțimile Lupul alb, de pe țărmurile 
vestice ale mărei interiăre.

Arabele linii de fortificațiune, men
ționate mai sus, sunt închise la sud cu 
fortificațiunile ridicate pe peninsula Ti
grului.

Aceste fortificațiuni sunt de aseme
nea pe două linii și anume : 7 forturi în 
prima linie și unul în a doua, așa încât 
se pote dice, că linia exteridră se închide 
cu cele 7 forturi, er cea interioră cu 
un fort.

Fortificațiunile, în ansamblul lor es- 
terior, presintă un patrulater bine dis
tinct cu un perimetru aproximativ de 
50 km.

Frontul de sud seu despre mare, 
este constituit din muntele - Liaotișan cu 
4 forturi, peninsula Tigrului cu 8 forturi, 
Muntele de aur cu 6 forturi, în total 18 
'orturi.

Frontul de ost este constituit din 
muntele Dragonului cu 4 forturi.

Frontul de nord este constituit din 
muntele Erlungșan cu două forturi, din 
muntele Masa cu două forturi și muntele 
Antșeșan cu două forturi.

Frontul de vest este constituit din 
prelungirea munților Antșeșan cu un fort 
și din muntele Liaotișan.

Deosebit de aceste forturi din prima 
linie, se mai găsesc în a doua linie : pe 
frontul de nord 2 forturi, pe cel de ost 
2 și mai multe redute, er pe cel de 
vest 2.

Frontul dinspre mare este în special 
forte puternic, după-cum se observă, de 
aceea flota lui Togo n’a putut să se apro
pie de el vre-odată.

Muntele de aur este o stâncă largă 
și destul de înaltă 130 m., și, după-cum 
se arată într’o dare de seraă în „Echo 
de Paris", se asemănă puțin cu Gibral- 
tarul.

Muntele Liaotișan, înălțimea cea mai 
mare din împrejurimi (480 m.), este un 
masiv aprope isolat scăldat din trei părți 
de mare. Din causa constituțiunii și a în- 
nălțirnii, ce are atât vîrful cât și pantele 
(60—90 m.), nici o posiținne nu permite 
artileriei inimice să-l bată. Acâsta esplică 
faptul, că pe când Japonesii în tdte păr
țile au cucerit uvragele esteridre, în par
tea dinspre Liaotișan n’au putut lua vre
unul cu tdte sforțările lor, ci s’au limitat 
la baia Porumbeilor.

Forturile au foșt așezate pe creste 
în așa fel, că descoper cât se pdte de 
bine pantele și unde acesta nu s’a putut, 
's’au construit baterii înaintate. Aceste ba
terii înaintate sunt forte numărose înain
tea liniei principale a forturilor, în scop 
de a întârzia cât mai mult înaintarea ini
micului.

Fie-care fort este nodul unui grup 
de mai multe uvrage secundare și baterii 
esteriore, cu totul independențe unele de 
altele, complectându-se și bătârfâu-se reci
proc, fără ca nici una să , fie indispensa
bilă pentru apărarea celeialalte. Ast-fel 
este luneta Kuropatkin și fortul Kikuan 
la N. E.

Fortăreța Port-Arthurului e organi- 
sată în mod deosebit de cum sunt cetă
țile din Europa, și într’adevăr, pe când 
acestea din urmă au forturile detașate și 
nețlegate între ele, forturile de la Port- 
Arthur sunt unite cu o curtină continuă, 
er distanța între ele varieză de la 3000 
m. la 4000 m. Curtinele sunt formate din 
șanțuri și ziduri crenelate ocupate de in
fanterie, în scop de a pune fortăreța la 
adăpost de orî-ce surprindere.

In fine Rușii, de la deschiderea osti
lităților, n’au perdut un moment de a aco

peri regiunea Port-Arthurului cu un nu
măr iroen3 de redute, baterii, șanțuri, adă
post și obstacole de tot felul, destinate 
de a întârdia cât mai mult pe inimic de 
a sosi înaintea forturilor.

Chiar în present telegramele (jfilniee 
ne aduc sciri, că asediații lucreză fără în
cetare pentru a înmulți numărul uvrage- 
lor între Liaotișan și Nantșan, unde se 
crede, că au în gând să facă ultima re- 
sistență.,

Decă se observă, Rușii au ridicat la 
Port-Arthur 3 serii de obstacole: uvrage 
înaintate, linia forturilor și linia a ddua de 
forturi și redute.

Forturile, începeud de la cdda Ti
grului spre vest, cele din prima linie se 
numesc ast-fel:

Fortul Cdda Tigrului nr. 1.
Fortul Weiyen nr. 2.
Forturile Matseuing nr. 3 și 4.
Fortul Manteușan nr. 5.
Fortul Singtsing nr. 6.
Fortul Lantian nr. 7.
Fortul Kincuașan nr. 8.
Fortul Tumulus nr. 9.
Fortul Liaotișan nr. 10.
Fortul Iahusiu nr. 13.
Fortul Etseșan nr. 14.
Fortul Antșeșan nr. 15.
Fortul Wangtai nr. 16.
Fortul Sangșu său Sunșan nr. 17. 
Fortul Erlungșan său Erlung nr. 18. 
Luneta Kuropatkin nr. 19.
Fortul Kekuan său Tecuan seu Ta

van seu Tavancu nr. 20.
Fortul Kiukishau seu Kikvan nr. 2t.
Fortul Kinkitun nr. 22.
Fortul Urlung nr. 23.
Fortul Petușan nr. 24. *
Fortul Laolishui nr. 25.
Fortul Laomutceng nr. 26. 
Bateria electrică și proiector 27. 
Forturile muntelui de aur seu Kuang- 

kin 28.
In linia a doua, începând de la înăl

țimea Lupul alb, forturile au denumirea:
Fortul Tcingtau nr. 11.
Fortul Iahușî nr. 32.
Fortul Radei nr. 31.
Fortul Colina Prepelițelor nr. 30.
In fine la nord de orașul vechifi sunt 

forturile Chinese nr. 29.
Numerile forturilor, nu sunt cele din 

realitate; ele au fost puse pentru cetirea 
cu înlesnire a crochiului.

(Va urma).;ULTIME SCIRI. .
Bucuresci, 26 Decemvrie. In șe

dința de acjl a camerei și a senatu
lui, ministrul președinte Sturdza co
munică adunărilor, că d-nii Ioan I. 
C. Brătianu, ministrul de esterne f și V. 
Lascar, ministrul de interne, și-au dat 
dimisiunile, cari au și fost primite. In
terimatele vor fi ținute: la afacerile 
esterne de președintele consiliului, 
er la afacerile interne de ministrul 
Haret. In vederea împrejurărilor, prin 
care trece guvernul, ședințele came
rei și ale senatului au fost amânate 
pănă Joi.

Berlin, 27 Decemvrie. Din Pe
tersburg se anunță, că plecarea bri- 
gadei de tiralorî din Odesa a fost 
întârziată din motive de politică in
ternă. Esistă temeri, că ar isbucni 
mari disordine, decă trupele ar pleca 
din oraș. Pentru aceleași motive trupe 
de reservă au fost trimise spre a în
locui trupele din armata activă ple
cate pe câmpul de resboiu.

Literatură.
„Caractere morale*. Acestă carte atât 

de instruitivft, bine scrisă și folositore, mai 
ales pentru tinerimea din șcdlele medii sor-i- 
să de reposatul profesor de limba româna 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesoe la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la celelalte li
brării române din țeră și este una din cele 
mai potrivite oărți pentru premii. Dăr un 
Dumai pentru băeți, ci și pentru fete acostă 
carte este de mare preț pentru înmulțirea, 
cunoscințelor și formarea caracterului lor, 

Atragem atențiune! cetitorilor noștri, 
că la dorința văduvei autorului reposat, 
acăstă carte se vinde cu prețul moderat de 
2 corone esemplarul (plus 20 bani porto.-).-

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu
Redactor responsabil Traian- H. Pop.
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Dela „ Tipografia A. Mureșiann“ 
din KSrașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărții 3 aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arftat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri literare pentru popor
„Carnetul Iioșuu, o interesantă no

velă nihilistă, tradusă din germană de Mo- 
. șui. O broșură de 104 pagini, format octav 

mic. Broșura oferă o lectură ușoră și dis
tractivă. — „Moșulu e cunoscut cetitorilor 
noștri din numărosele sale lucrări publicate 
în foița diarului G-az. Trans. Prețul cu 
posta 50 bani.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderneu de loan Popea 
prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adau
ge și portul postai.

Dietetica poporală, scrisă cu deo
sebită considerațiune la modul de vețuire 
a țeranului român, de Simeon Stoica, me
dio pensionat. Conține vre o 25 figuri în 
text. Se vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 
1 cor. 10 b. porto)

Instrucțiuni populare despre da- 
torințele și drepturile purtă datorului dere 
edate de Wilhelm Niemandz. Acestă carte 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri ou dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

„Omul'1, noțiuni din anatomie și 
fisiologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omenesc de 
George Câtană înv. Acâstă ca'te servesca 
ca manual pentru anul al IV-lea al șcdle 
pop., pentru școlele de repetiția și pentru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (plus 5 b. 
porto.)

Cugete și considerațiuni di uoq 
periența vieții lui Arghirobarb. -so u 
ține 170 de sfaturi înțelepte, scose din pă
țania vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
vieță“, „Sluga vecheu și „Ianeo musioan- 
tul.“ Traducere de 7. C. Panțu; o broșură 
de 192 pag. Prețul 80 bani -ț- 5 bani porto.

I. C. Panțu: „In plasă“. „In Baltă“. 
„Cale grea“. „La C6de“. „La cârciuma 

lui Tiriplic." Schițe din mâța dela țdră. O 
broșură de 112 pag. cu prețul 40 bani (-|- 
5 bani porto.)

I. O. Panțu: „La târg*,povestire din 
vi6ța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
cu prețul 16 bani -ț- 3 bani porto.

Lira Bihorului, o carte cu po
vestiri istorice scrisă în versuri, de Antoniu 
Pop. Prețul 40 b. (cu porto 46 bani.

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de (7. Simu Prețul 60 b. -ț- 6 bani 
porto.)

Săpătorul de bani, comediă în trei 
acte, localisată de A. Popp. Se recomandă 
-mai ales pentru cei vrâu sS j6ce teatrul. 
Prețul 24 bani (prin postă 28 b.)

Vieța după morte, sâu nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei ome- 
ne8d și deșertăciunea celor treoătore, de 7. 
P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu posta cor. 
1.10).

Poesii de 7?. V. Buticescu. Prețul 
era la început 2 cor. 40 b., acum numai 
eor- 1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și simbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 bani (cu porto 86 b).

Taina norocului seu Povestea sa
tului NemernioenI de Tache Brânduș. Aoesta 
carte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-ț—10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă cor. 1.60 plus 10 b. porto. Pentru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șcblă de I. Bariu, 30 b. 
plus 10 b. p.)

Disciplina in serviciul educa- 
■țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.

Idealul învățătorului român de I. 
Bariu, 40 b. (plus porto 10 b.)

Lilice dela Pind, poesii macedo- 
nene-originale și daco-iomâne de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

„Suppleoc Libellus Vâlachorum'1, 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvani- 
Ja anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Băianu. Un 
esemplar broșat costă 1 coronă (-ț- 5 b. 

'porto).
Românii Sooeieni. Căușele decadenței 

—lor economioe și mijlocele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traduoere în românesce de 
membrii soc. de lect. „Inocențiu M. 01ain“ 
din (Blașiu. Prețul 2 cor. pentru România 
3 lei plus 20 b. porto).

Nopți de ernă, novele pentru popor, 
de Georae Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul. Vre-o 
60 de poesii glumețe. Pr. 80 b. (-f- p. 10 b.) 

Schițe din Italia de Teodor Bule, 
prețul 2 cor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de 
Bule, prețul cor. 1.20 (plus 10 b.

Poesii poporale despre

Losuri din 1860................................. 155 50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 32
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 802.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673.—
Napoleondorl................................. 19.06
Mărci imperiale germane. . . . 117.57 */2
London vista................................  239.70
Paris vista....................................... 95.30
Note italiene..................................... 95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 25

>

Teodor 
porto). 
Avram 

Ianou adunate și publicate de Simeon FI. 
Marian. Prețul 1 eor. (-|- 10 b. porto)

Husa, omeșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu, 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un traotat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Tosif 
porto

Decemvrie n. 1904.
Bancnote rom. Cump. 18.64

Vend.

18.70
Argint român. 18;40 n 18.64
Napoleond’ori. JJ 19.06 n 19.10
Galbeni n 11.20 îi 11.30
Ruble RusescI n 2.53 71 2.54
Mărci germane n 117.20 117.40

l Culegător de litere ș 
J află imediat condițiune plăcută C 
| și durabila în Tipografia I os if

Marschall, Sib i iu, strada Mă- £ 
celarilor nr. 12. 2-8.1595, £

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai. 
îndelungat seu lunare.

Blaga. Prețul corone 3,60 (plus 30. b. 
■)
Trilby, roman în românesce de Afin 
Tuscia. Prețul 2 cor plus 20 baniaela 

porto
„Considerațiuni istorice asupra 

asociațiunii popârelor și aplicațiunile 
lor la națiunea nostră" de Ioan Clinciu pro
fesor în Bucurescl. Prețul 2 cor. (-|- 10 bani 
porto.)

Cartea Sătenului, novele de Em. 
Părăeanu cor. 1 (pl. 5 b. por.)

„In veltâre* novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1'25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimeiu, Anul I. foiă 
de ounoscințe folositore de prof. I. Moisil- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel sdu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Br. T. Prețul 60 b. (-|- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganu). 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-|- 10 b. porto.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de 1. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
ou porto 30 b.

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Decemvrie n. 1904, 

Renta ung. de aur 4% ....
Renta de oorone ung. 4u/0 • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 3%% • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% . 
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. uug. cu premii . . .
Losuri 
Renta 
Renta 
Renta 
Renta 
Bonuri rurale ungare 3 */2 ®/o •

118.75 
. 97.95 
. 88.70 
. 97.05 
. 98.50 
. 210.— 

pentru reg. Tisei și Seghedin . 163.— 
de 
de 
de 
de

hârtie austr......................... 100.25
argint austr......................... 100.20
aur austr..............................119.55
corone austr. 4% . . . 100.35

91.20

j A. Mureșianu 

Brașov, Tergtsl Imihd Mr. &O.
Acest stabiliment este prove(Jut cu cele mai 

bune mijldce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta orl-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
î J AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚa,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST A.TT7TE.

FOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.prograise’elegănte.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta- 
giul, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

. A TsȘrrpTT- jtSi-

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Souvăztc, în lolă măvi/mea-

INBUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PEETURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE INBIORiuENTARI.

se primesc în biuroul

f ■

O- 
//TU-

|n interesul fie-cărui părinte este ea se cumpere copiilor

Haine bune durabile de școlâ.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, haine 

de școlă din stofele renumite și moderne ZsolnaișiGăcsi un asorti
ment bogat și modern cu

W Prețurile cege mai ieftine.
In prăvălia mea se află Papdiseurf pentru bărbați, juni și copii, 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de ve- 
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
din piele veritabilă Dan.

Cu totă stima

Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii
Brașov, Tîrgul inului, în palatul lui Csell.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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